
Tryckfördelande / Tryckavlastande dyna i gel för längre tids sittande i rullstol. 
Konturerad sittgrop i komfortskiktet. Höjd 6,5cm 

EquaGel ™ är en torr - polymergel som känns nästan gummiliknande vid beröring. 
Den viktigaste funktionen är samarbetet cellerna emellan. Varje vägg av en cell är i stånd att stödja 
endast en lätt belastning, när detta tröskelvärde överskrids fördelas belastningen till omgivande väggar 
för stöd tills brukarens vikt tryckfördelas så jämt som möjligt över dynan.

Varje modell av EquaGel använder en tvåstegs cellstruktur. Den övre delen av dynan består av ett litet 
rutnät av gel som är extra känsligt för tryck, detta övre skikt kallar vi komfortskiktet  Detta övre skikt 
låter de delar av en brukare som behöver stöd sjunka ner i det undre skiktet som vi kallar stödskiktet.

Nima EquaGel Allround

Materialspecifikation
Bas i Gelstruktur med två skikt. 
Överdrag i brandskyddad polyester

Tvättråd
Dynan kan ytdecinficeras med på marknaden 
förekommande medel men ej tvättas i maskin, 
Lufttorkas
Överdrag tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Vikt
0,8-3kg beroende på storlek

Storlekar
Finns i sittbredder från 27cm till 55 cm

CE-märkt Brukarvikt Max 150 kg

Tillbehörsförteckning
- Standardöverdrag luftgenomsläppligt - - 
- Inkontinensskyddat överdrag
- Hygienhätta
- Utjämningsskiva (gratis tillbehör)
- Mesh överdrag för mjukare sits
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Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då 
dynan har helt öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. Kombinationen av det 
mjuka materialet och dynans förmåga att andas ger effektiva trycksårsförebyggande egenskaper. 
Utjämningsskiva skickas gratis med dynan på begäran om detta behövs för hängmattesits. 

Brukarinfo/kortinfo: Dynan kommer färdig. Tag den ur 
förpackning  och placera i rullstolen enligt dynans 
etikettering (fram,bak, upp ned)

Produktinfo: Produktblad/bruksanvisning/
produktbroschyr och teknisk specifikation

Teknisk specifikation/Varudeklaration




